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Rēzeknē 

 
2022.gada 20.janvārī Nr. 45 (prot. Nr.2, 9.§) 
 

Par grozījumiem Rēzeknes novada bāriņtiesas nolikumā 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 41.panta 
pirmās daļas 2.punktu, Ministru Kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1037 
,,Bāriņtiesas darbības noteikumi” 2. un 3.punktu, ņemot vērā Rēzeknes novada domes 2021.gada 
4.novembra lēmumu Nr.75 „Par Rēzeknes novada bāriņtiesas izveidošanu” (protokols Nr.6, 9.§), 
Rēzeknes novada domes 2021.gada 17.novembra lēmumu Nr.114 „Par Rēzeknes novada 
bāriņtiesas nolikumu” (protokols Nr.7, 2.§), Teritoriālās pastāvīgās komitejas 2022.gada 
13.janvāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome nolemj: 
 
1. Izdarīt šādus grozījumus Rēzeknes novada bāriņtiesas nolikumā, kas apstiprināts ar Rēzeknes 

novada domes 2021.gada 17.novembra lēmumu Nr.114 “Par Rēzeknes novada bāriņtiesas 
nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr.7, 2.§): 
1.1. Papildināt 33.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā: 

„Gadījumos, ja ir apdraudētas bērna vai personas ar ierobežotu rīcībspēju tiesības, 
bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks un bāriņtiesas locekļi veic darba pienākumus savā 
teritoriālo vienību grupā arī ārpus pieņemšanas laika”; 

1.2. Izteikt 35.punktu šādā redakcijā: 
“35. Bāriņtiesas darbinieki apmeklētājus pieņem:” 

1.3. Izteikt 35.1.apakšpunktu šādā redakcijā: 
“35.1. Krasuhas ielā 1A, k-1, Audriņos, Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā: trešdienās 

no 13.00 līdz 16.00, pēc iepriekšēja pieraksta;” 
1.4. Izteikt 35.2.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“35.2. Bērzgales pagasta pārvaldē: ceturtdienās no  8.30 līdz 12.30, pēc iepriekšēja 
pieraksta;” 

1.5. Izteikt 35.3.apakšpunktu šādā redakcijā: 
“35.3. Čornajas pagasta pārvaldē: pirmdienās no 8.30 līdz 12.30, pēc iepriekšēja 

pieraksta;” 
1.6. Izteikt 35.4.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“35.4. Dekšāres pagasta pārvaldē: trešdienās no 8.30 līdz 12.30, pēc iepriekšēja 
pieraksta;” 

1.7. Izteikt 35.5.apakšpunktu šādā redakcijā: 
“35.5. Dricānu pagasta pārvaldē: trešdienās  no 9.00 līdz 13.00, pēc iepriekšēja 

pieraksta;” 
1.8. Izteikt 35.6.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“35.6. Feimaņu pagasta pārvaldē: pirmdienās no 12.30 līdz 16.30; ceturtdienās no 8.00 
līdz 12.00, pēc iepriekšēja pieraksta;” 

1.9. Izteikt 35.7.apakšpunktu šādā redakcijā: 



“35.7. Gaigalavas pagasta pārvaldē: ceturtdienās no 8.30 līdz 12.30, pēc iepriekšēja 
pieraksta;” 

1.10. Izteikt 35.8.apakšpunktu šādā redakcijā: 
“35.8. Griškānu pagasta pārvaldē: ceturtdienās no 8.30 līdz 12.30, pēc iepriekšēja 

pieraksta;” 
1.11. Izteikt 35.9.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“35.9. Ilzeskalna pagasta pārvaldē: otrdienās no 8.30 līdz 12.30, pēc iepriekšēja 
pieraksta;” 

1.12. Izteikt 35.10.apakšpunktu šādā redakcijā: 
“35.10. Kantinieku pagasta pārvaldē: trešdienās no 13.00 līdz 16.30, pēc iepriekšēja 

pieraksta;” 
1.13. Izteikt 35.11.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“35.11. Kaunatas pagasta pārvaldē: otrdienās no 8.30 līdz 12.30; trešdienās no 8.30 
līdz 12.30, pēc iepriekšēja pieraksta;” 

1.14. Izteikt 35.13.apakšpunktu šādā redakcijā: 
“35.13. Lūznavas pagasta pārvaldē: ceturtdienās no 8.00 līdz 12.00, pēc iepriekšēja 

pieraksta;” 
1.15. Izteikt 35.14.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“35.14. Maltas pagasta pārvaldē: pirmdienās no 12.30 līdz 16.30; otrdienās no 8.00 
līdz 12.00, pēc iepriekšēja pieraksta;” 

1.16. Izteikt 35.15.apakšpunktu šādā redakcijā: 
“35.15. Mākoņkalna pagasta pārvaldē: ceturtdienās no 8.30 līdz 12.30, pēc iepriekšēja 

pieraksta;” 
1.17. Izteikt 35.16.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“35.16. Nagļu pagasta pārvaldē: otrdienās no 9.00 līdz 13.00, pēc iepriekšēja 
pieraksta;” 

1.18. Izteikt 35.17.apakšpunktu šādā redakcijā: 
“35.17. Nautrēnu pagasta pārvaldē: ceturtdienās no 9.00 līdz 13.00, pēc iepriekšēja 

pieraksta;” 
1.19. Izteikt 35.18.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“35.18. Ozolaines pagasta pārvaldē: otrdienās no 8.30 līdz 12.30, pēc iepriekšēja 
pieraksta;” 

1.20. Izteikt 35.19.apakšpunktu šādā redakcijā: 
“35.19. Ozolmuižas pagasta pārvaldē: pirmdienās no 8.30 līdz 12.30, pēc iepriekšēja 

pieraksta;” 
1.21. Izteikt 35.20.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“35.20. Pušas pagasta pārvaldē: trešdienās no 8.00 līdz 12.00, pēc iepriekšēja 
pieraksta;” 

1.22. Izteikt 35.21.apakšpunktu šādā redakcijā: 
“35.21. Rikavas pagasta pārvaldē: pirmdienās no 9.00 līdz 13.00, pēc iepriekšēja 

pieraksta;” 
1.23. Izteikt 35.22.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“35.22. Sakstagala pagasta pārvaldē: trešdienās no 13.00 līdz 16.30, pēc iepriekšēja 
pieraksta;” 

1.24. Izteikt 35.24.apakšpunktu šādā redakcijā: 
“35.24. Sokolku pagasta pārvaldē: otrdienās no 8.30 līdz 12.30, pēc iepriekšēja 

pieraksta;” 
1.25. Izteikt 35.25.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“35.25. Stoļerovas pagasta pārvaldē: ceturtdienās no 8.30 līdz 12.30, pēc iepriekšēja 
pieraksta;” 

1.26. Izteikt 35.26.apakšpunktu šādā redakcijā: 
“35.26. Stružānu pagasta pārvaldē: otrdienās no 9.00 līdz 13.00, pēc iepriekšēja 

pieraksta;” 



1.27. Izteikt 35.27.apakšpunktu šādā redakcijā: 
“35.27. Vērēmu pagasta pārvaldē: pirmdienās no 12.30 līdz 16.30, pēc iepriekšēja 

pieraksta;” 
1.28. Izteikt 35.28.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“35.28. Viļānu pagasta pārvaldē: pirmdienās no 12.30 līdz 16.30, pēc iepriekšēja 
pieraksta;” 

1.29. Izteikt 35.29.apakšpunktu šādā redakcijā: 
“35.29. Viļānu apvienības pārvaldē: pirmdienās no 12.00 līdz 16.00; trešdienās no 

9.00 līdz 13.00,  pēc iepriekšēja pieraksta;” 
2. Nolikumu grozījumi stājas spēkā 2022.gada 20.janvārī. 
3. Uzdot Rēzeknes novada bāriņtiesas priekšsēdētājai Dainai Igaunei līdz 2022.gada 

27.janvārim konsolidēt Rēzeknes novada bāriņtiesas nolikumu un par grozījumiem 
apmeklētāju pieņemšanas laikos rakstiski informēt Valsts bērnu tiesību aizsardzības 
inspekciju un Tieslietu ministriju, ņemot vērā šī lēmuma 1.3.- 1.29.punktus. 

4. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt konsolidētā 
Rēzeknes novada bāriņtiesas nolikuma publicēšanu Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā. 

 
 
Domes priekšsēdētājs       Monvīds Švarcs 
 
 
 
 
 


